
AFE CRONITE TECHNOLOGIES

www.afecronite.com
Komponenty a systémy pro 
tepelné zpracování a spalování
Composants et systèmes pour 
le traitement thermique et 
l‘incinération

AMIC

www.amic.fr
Výroba taženého drátu z oceli, 
nerezu, mosazi, niklu a bronzu
Fils d´acier, alliages, dressage

CMD GEARS

www.cmdgears.com
Zařízení na regulaci rychlosti 
pro průmyslové transmise 
Transmission pour l´industrie 
lourde

DUPERRIER INDUSTRIE

www.duperrier-industrie.fr
Vývoj a výroba zařízení 
pro hydraulické napínání 
a indukční ohřívání
Conception et fabrication 
d´outillage de serrage 
hydraulique et par induction

ELBI

www.elbi-france.com
Výroba lineárního vedení 
a kuličkových šroubů.
Vis et éléments à billes

FAVI

www.favi.com
Tlakové lití slitin mědi
Fonderie sous pression 
d‘alliages cuivreux

FPM

www.sarl-fpm.fr
Komponenty pro vojenský 
průmysl
Fournitures de produits 
manufacturés

FRANCE JOINT

www.francejoint.com
Těsnění pro hydraulické 
a pneumatické systémy 
Joints d´étanchéité pour 
applications hydrauliques et 
pneumatiques

CHAMBRELAN

www.chambrelan.cz
Vývoj a výroba lineárního 
kuličkového vedení
Conception et fabrication de 
guidage linéaire

LACHANT SPRING

www.lachantspring.com
Vývoj a výroba planžetových 
pružin a pružin z drátu
Conception et fabrication de 
ressorts fils et plats

MARTIS PéROVNA

www.martis.cz
Výroba vinutých přesných 
pružin z drátů kruhových 
i nekruhových průřezů
Fabrication de ressorts de 
précision fils et plats

NUMALLIANCE

www.numalliance.com
Vývoj a výroba CNC strojů 
k ohýbání drátů, trubek 
a kovových pásů
Machines-outils pour le travail 
du fil, tube et feuillard

ROUSSELET ROBATEL

www.rousselet-robatel.com
Odstředivky, odstředivé 
sušičky a dekantéry
Centrifugeuses, sécheurs 
centrifugues et décanteurs

SILEXE INDUSTRIES

www.silexe-industries.com
Stroje na zpracování drátu, 
pásů, výrobu pružin, plotů 
Machines pour le travail du fil, 
des ressorts, des clôtures

SOFRAPER

www.sofraper.com
Průmyslové vysavače, čištění 
emulzních nádrží, odlučování 
olejů a olejové mlhy
Aspirateurs industriels, 
aspirateurs vidangeurs, 
aspiration et traitement à l´air

STCM SAS

www.stcm-ctis.com
Výroba velkokapacitních 
svařovaných nádrží a sil
Réservoirs et silos en acier 
soudé de grande capacité

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA

www.total.cz
Průmyslové oleje, plastická 
maziva a speciální kapaliny
Huiles industrielles, graisses, 
fluides spéciaux

UNITECH ANNEMASSE

www.unitechannemasse.fr
Vývoj a výroba průmyslových 
čisticích zařízení
Machines de nettoyage de 
produits industriels finis ou en 
cours d‘usinage
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   51. mezinárodní strojírenský veletrh
   14.–18. září 2009, výstaviště Brno
  18 francouzských vystavovatelů v pavilonech V a D
  Organizátor – Francouzsko-česká obchodní komora
  Pod záštitou francouzské vládní agentury UBIFRANCE

  51e édition du salon International  
des Constructions Mécaniques
  Du 14 au 18 septembre 2009, parc des expositions de Brno
  18 exposants français dans les pavillons V et D
  Organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque
  Soutenu par l´agence gouvernementale UBIFRANCE

www.ccft-fcok.cz


